“ASM Energia avança para fábrica de 25 milhões no porto de Aveiro”
– Público
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A visita Cave Conde Guião – Santa Marta de Penaguião

Moimenta da Beira

“Viver a história do concelho no presente”

Fotos inéditas
da construção
da Barragem de Vilar

É assim que vamos abrir
as portas da Cave Conde
Guião, um produto turístico
que pretende interagir com os
turistas, vivenciando a história da Região Demarcada
do Douro, e ao mesmo tempo dar a conhecer a temática
da visita,“A Lenda de Santa
Marta de Penaguião”.
Numa parceria entre a
empresa promotora, Douro
Wonderful Events & Caves
de Santa Marta, damos início
a mais um novo projeto, Cave
Conde Guião, este com temática na visita e nos momentos
de gastronomia.Envolvemos e
valorizamos, história, cultura
e animação, as raízes de um
povo, envolvemos também
grupos de carácter social na
recriação de usos e costumes
tradicionais.
Pretendemos envolver o
máximo de recursos e pessoas
pertencentes ao Concelho de
Santa Marta de Penaguião,
e mostrar um potencial com
muito para descobrir…

Desde logo a Cave Conde
Guião apresentada aos operadores turísticos e público em
geral, onde foram proporcionados momentos de uma visita divertida com animação
e sabores bem característicos
deste Concelho.
Serviços de elevado nível
de qualidade, com uma equipa da empresa promotora
do produto turístico (Douro
Events) e da Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego,

distribuídos em tarefas bem
definidas, logo, com a Figura
Conde Guião a surpreender e
a divertir os operadores com
uma interação própria da figura que, vestida com o rigor
da época, retratou as marcas
há muito por cá deixadas.
Foi apresentado este mesmo produto turístico em funcionamento este ano de 2017,
para o público em geral, de 17
a 19 de fevereiro. Estivemos
em dois locais totalmente dis-

tintos onde centenas de turistas
chegam todos os dias, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro,
e Porto Welcome Center, proporcionado a estes, momentos
de descoberta, onde degustaram um pouco do muito que
a Cave Conde Guião tem para
oferecer aos seus turistas. Visitas ao Museu/ Cave, vinhas
velhas do Conde, provas com
vinhos Conde Guião, produtos
de escolha selecionada para os
tradicionais piqueniques, entre
muitas outras surpresas.
Foi assim apresentado
com surpreendente boa aceitação do público em geral, a
avaliar pela nossa agenda conquistada com operadores turísticos e individuais entusiastas apaixonados pelo Douro
que por lá passaram, a quem
muito agradecemos a presença. Queremos também agradecer de uma forma pública, a
disponibilidade e profissionalismo da instituição Turismo
Porto e Norte, pelo excelente
trabalho que em conjunto podemos desenvolver.

Escola Básica José Manuel Durão Barroso

Crianças de Armamar conquistam dois lugares
no pódio do Corrente de Escritas 2017
Foram nesta quarta-feira
anunciados os vencedores do
prémio Conto Infantil Ilustrado Corrente d’Escritas
Porto Editora 2017. As duas
turmas da Escola Básica José
Manuel Durão Barroso conquistaram o primeiro e terceiro lugares.
As crianças de Armamar
mostram assim estar ao mais
alto nível de produção literária e criativa num concurso
a nível nacional. Recorde-se
que já na edição do ano passado a mesma escola de Armamar havia conquistado o

contro anual de escritores de
expressão ibérica, onde este
ano participaram mais de 80
escritores de 13 nacionalidades de língua portuguesa e
espanhola, desde a Península
Ibérica, América Central e do
Sul e África Lusófona.

primeiro lugar.
Os alunos vão deslocar-se
à Póvoa de Varzim amanhã,
sábado dia 25, para receber os
prémios, ato que terá lugar na
cerimónia de encerramento
da décima oitava edição do

Corrente de Escritas.
O Corrente d’Escritas é
considerado o maior encontro de literatura que se realiza em Portugal. Organizado
pela Câmara Municipal da
Póvoa do Varzim, é um en-

O primeiro encontro realizou-se em 2000 quando se assinalou o Centenário da Morte do Escritor Poveiro Eça de
Queiroz. O evento tem vindo
a crescer e este ano a cerimónia de abertura foi presidida
pelo Presidente da República,
esta quarta-feira, dia 22.

Vila Nova de Foz Côa

Entrega de prémios de concurso
Decorreu na tarde do dia 13 de Janeiro a entrega dos Prémios do Concurso de
Conceção para a Reconstrução /Reconversão da Casa dos Almeidas, cerimónia
presidida pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Andreia Polido, onde estiveram presentes

os técnicos envolvidos em todo o processo do Concurso e os concorrentes que
se classificaram nos 1º e 2º lugar, sendo
que o concorrente correspondente ao 3º
lugar não compareceu por impossibilidade profissional.

São três fotos raras da construção da Barragem de Vilar, erguida entre 1958 (início) e 1965 (inauguração) num
troço do rio Távora perto da aldeia de Vilar, Moimenta
da Beira, e da freguesia de Fonte Arcada, Sernancelhe.
As três imagens, a preto e branco, pertencem ao espólio
da APA/IST, e foram tornadas públicas pela “H2O 1001
– Mil e uma Águas”.
O promotor da obra foi a Companhia Portuguesa de
Produção de Eletricidade, SA; a projetista, a Hidro Elétrica
do Douro; e a construtora, a “Luso - Dana, Ldª”. O ano de
projeto, 1958; e o da conclusão e inauguração, pelo então
Presidente da República almirante Américo Tomaz, 1965.
A Barragem de Vilar serve para criar uma albufeira,
que para além de regularizar os caudais deste rio serve
para abastecer de água a central hidroelétrica de Tabuaço
(destinada à produção de energia elétrica), que fica a cerca de 5 km da vila com o mesmo nome, Tabuaço. Serve
ainda para fins turísticos, existindo perto da povoação de
Vilar, uma praia fluvial classificada.
Possui uma altura de 58 m acima da fundação (55 m
acima do terreno natural) e um comprimento de coroamento de 240 m. A capacidade instalada de produção de
energia elétrica é de 58 MW. A albufeira de Vilar é também
utilizada atualmente para a captação de água destinada ao
abastecimento público de diversos municípios da região.

Murça

Desfile de Carnaval
Na manhã de
sexta-feira, 24 de
fevereiro de 2017,
as ruas da vila de
Murça foram invadidas pela alegria e
festividade do Carnaval.
Crianças, idosos e funcionários, do Centro Escolar de
Murça, do Jardim de Infância de Murça e da Santa Casa
da Misericórdia local, participaram no tradicional desfile
de Carnaval, percorrendo as ruas da vila, desde a Escola Profissional de Murça até ao Centro Escolar, passando
pelo centro histórico e por alguns dos seus monumentos
e instituições.
Assistiu-se assim ao resultado de um enorme trabalho,
por parte dos intervenientes, na elaboração dos disfarces de
Carnaval, bem como na criação das ideias para o desfile.
Desta forma, o cortejo foi um evento de grande impacto,
com a participação ativa ou indireta da população, e que
demonstrou a importante ligação entre os murcenses e as
crianças, idosos e instituições que os acolhem.

